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Nacionalne agencije programa Erasmus+ z namenom dvigovanja kakovosti
izvajanja programa v nacionalnem kontekstu redno izvajamo različne nacionalne in mednarodne podporne aktivnosti
(usposabljanja, konference, študijske
obiske ipd.). Aktivnosti so namenjene
bodisi spodbujanju vključevanja novih
prijaviteljev v program bodisi dvigovanju kakovosti projektov, izmenjavi dobrih
praks med organizacijami iz različnih
držav, razpravi o prednostnih temah
programa ali raziskovanju učinkov
sodelovanja v programu. So torej orodje, ki je programu Erasmus+ v podporo
pri doseganju prednostnih usmeritev
in ciljev programa ter doseganju večje
kakovosti in učinkov programa.
Za mladinski sektor v Sloveniji te aktivnosti predstavljajo priložnosti za
razvoj kompetenc mladinskih delavcev
za izvajanje mednarodnih učnih mobilnosti, vključevanje evropskih tem v
projekte mednarodnega mladinskega
dela, navezovanje stikov s sorodnimi
organizacijami iz tujine ter izmenjavo
dobrih praks in metod dela z mladimi,
poleg tega pa omogočajo naslavljanje
pomembnih tem, ki so trenutno aktu-
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alne na področju mladinske politike in mladinskega dela tako na evropski
ravni kot tudi v slovenskem prostoru.
Načrtovanje podpornih aktivnosti je kompleksen in dolgoročen proces, ki
zahteva strateški pristop in dobro poznavanje dogajanja na področju mladinskega dela in mladinske politike tako pri nas kot tudi v Evropi. Aktivnosti načrtujemo vsako leto za leto in pol vnaprej, prednostne usmeritve pa določamo
glede na potrebe prijaviteljev in upravičencev, ki se kažejo skozi prijavljene
projekte, glede na aktualne teme na področju mladinskega dela in mladinske
politike pri nas ter trenutni razvoj in razprave na evropski ravni, upoštevamo
pa tudi letne usmeritve Evropske komisije in Urada RS za mladino. Ob vsem
tem se opiramo na rezultate naših preteklih aktivnosti in jih skušamo smiselno
povezovati in nadgrajevati, pri čemer so nam v veliko pomoč povratne informacije, ki jih sodelujoče organizacije podajajo tako v okviru evalvacij posameznih aktivnosti kot tudi v okviru letnih evalvacij dela nacionalne agencije.
Tinkara Bizjak Zupanc,
vodja informiranja in podpore
MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji

V letu 2016 smo še okrepili naša prizadevanja na področju socialnega vključevanja z raziskovanjem vloge mladinskega dela
pri spodbujanju socialnega vključevanja na različnih ravneh ter
podprli razvoj mladinskega dela na lokalni ravni. Nadaljevali smo
s krepitvijo kompetenc upravičencev za promocijo projektov in
programa ter razširjanje in uporabo projektnih rezultatov. Podprli
pa smo tudi nacionalni proces priznavanja kompetenc mladinskih
delavcev. Še naprej smo vlagali tudi v raziskovanje učinkov programa na posameznike, organizacije in družbo ter v sistematično
krepitev kompetenc trenerjev na področju mladine ter se dodatno
usmerili v raziskovanje učinkov prostovoljstva na mlade, predvsem tiste z manj priložnostmi. Še naprej smo podpirali kakovost
mladinskih izmenjav, promovirali in razpravljali o prostovoljstvu ter
krepili kompetence mentorjev in koordinatorjev.
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Datum:
7.–11. 6. 2016
Kraj:
Bled
Država:
Slovenija
Organizatorji:
slovenska nacionalna agencija MOVIT
Udeleženci:
18

zacijami in organizacijami za mlade ter poudarila, da je ključno boljše medsebojno povezovanje, sodelovanje in obveščanje, saj le tako lahko informacije pridejo do mladih, še posebej
dolgotrajno brezposelnih. Udeležence je spodbudila k proaktivnemu pristopu do svetovalcev
in poudarila, da si zavod vsekakor želi sodelovanja in koristnih informacij za mlade.

OPIS:
Struktura projekta je sestavljena iz več faz:
• 1. prva faza – aktivnost vzpostavljanja partnerstev je bila izvedena, sledijo pa ji še tri;
• 2. druga faza – mentorstvo pred prijavo projektov, ki ga bodo izvajali trenerji;
• 3. spremljanje učinkov projektov kratkoročnega EVS-a na mlade, ki so dolgotrajno brezposelni;
• 4. vzpostavitev modela za organizacije, ki
niso bile vključene v prvo fazo projekta.

Drugi dan smo izvedli študijski obisk v Vili Čira Čara v Begunjah na Gorenjskem, mladinskem
centru, ki ga vodi Zavod Manipura. Vila Čira Čara je namenjena lokalnim otrokom in mladim,
hkrati pa običajno gosti šest mladih evropskih prostovoljcev, ki prihajajo iz ranljivih okolji ali
imajo kakšne druge življenjske okoliščine, ki jim ne omogočajo enakih priložnosti. Mladi, ki
prostovoljijo v Vili Čira Čara, imajo tedenski urnik, preko katerega pridobijo delovne navade,
se učijo točnosti prihajanja na delo, samostojnega življenja, hišnih opravil, vzpostavljanja stikov
z lokalno skupnostjo in še mnogo drugih pomembnih kompetenc za življenje. Rezultati njihovega dela so res izjemni, mladi pa so zadovoljni. Naslednja dva dneva sta bila namenjena spoznavanju različnih vidikov, na katere je treba biti pozoren pri načrtovanju in izvajanju
projektov evropske prostovoljske službe. Udeleženci so se tako seznanili s finančnim vidiki projektov, zagotavljanjem ustrezne podpore udeležencem, pomembnostjo vzpostavljanja
kvalitetnih partnerstev ter ohranjanja stikov s prostovoljcem in sodelujočimi organizacijami.
Poseben poudarek smo namenili tudi prepoznavanju učnih učinkov znotraj projektov in prevodu kompetenc v jezik, ki je razumljiv tudi širše, ko mladi zaključijo cikel EVS-a. Pogovarjali smo
se o tem, kako lahko mladim pomagamo, da pri svojem iskanju službe znajo pojasniti, kaj so
znanja in veščine, ki so jih pridobili v okviru prostovoljske službe.

Med 7. in 11. junijem je na Bledu potekala prva
faza projekta – aktivnost vzpostavljanja partnerstev z namenom vzpostavitve mreže organizacij,
ki bodo zagotavljale priložnosti za EVS dolgotrajno brezposelnim mladim. V njej je sodelovalo
18 mladinskih delavcev iz 13 držav. Aktivnost je
omogočila krepitev kompetenc za delo z ranljivimi skupinami mladih, povezovanje akterjev
na lokalni ravni, vzpostavljanje kakovostnega
mednarodnega sodelovanja, izmenjavo dobrih
praks s sorodnimi organizacijami iz tujine ter skupno iskanje rešitev za izzive na tem področju. V
treh dneh so se udeleženci med seboj spoznali,
organizacije so predstavile svoje delo in iskale
skupne točke.
Prvi dan je usposabljanje obiskala predstavnica
zavoda za zaposlovanje, ki je predstavila pogled
zavoda na sodelovanje z mladinskimi organi-
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REZULTATI:
Osnutek raziskave, ki bo spremljala učinke projektov na prostovoljce v naslednjih treh letih.

MEDNARODNE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

EVS TO TACKLE LONG-TERM
UNEMPLOYMENT

NAMEN:
Namen aktivnosti je bil ustvariti prostor za izmenjavo dobrih praks in orodij za vzpostavljanje kakovostnih partnerstev z zavodi za zaposlovanje.

NAMEN:
Ob praznovanju 20. obletnice Evropske prostovoljske službe smo organizirali dogodek
namenjen praznovanju učinkov, deljenju zgodb
in mreženju prostovoljcev, ki službo trenutno
opravljajo, ter tistimi, ki so jo opravljali v preteklosti.

Datum:
11. 6. 2016
Kraj:
Ljubljana
Država:
Slovenija
Organizatorji:
Zavod Movit
Udeleženci:
50

V uvodnem govoru je gospod Janez Škulj predstavil začetke evropske prostovoljske službe ter
osnovni namen in idejo spodbujanja mednarodnih programov za mlade – spodbuditi čim več
srečanj mladih iz različnih držav članic takratne
skupnosti, raziskovanje in spoznavanje različnih
realnosti ter ustvariti priložnosti za razprave
mladih o prihodnosti Evrope. Omenil je, da se
je pred dvajsetimi leti Edith Cresson, komisarka
iz Francije, osebno zavzela za nov program na
področju mladine, ki je vključeval tudi priložnost
za dolgoročno mobilnost – EVS, ki pa seveda
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

20 YEARS OF EVS

OPIS:
V okviru 20. obletnice evropske prostovoljske
službe smo kot eno izmed aktivnosti organizirali
pravo rojstnodnevno praznovanje EVS-a. Praznovanje je potekalo v okviru letnega srečanja
prostovoljcev EVS 11. junija 2016 v prijetnem ambientu v centru Ljubljane, v Atriju ZRC. Na praznovanje smo povabili različne akterje, ki so ali
so bili z evropsko prostovoljsko službo povezani
na različne načine – v preteklosti in danes. Praznovanja so se udeležili nekdanji prostovoljci
EVS, udeleženci letnega srečanja prostovoljcev
EVS, tuji prostovoljci, ki so trenutno na EVS-u v
Sloveniji, trenerji EVS, predstavniki nacionalne
agencije in nacionalnih oblasti ter predstavniki
organizacij, ki gostijo ali pošiljajo prostovoljce
EVS.
vključuje tudi druge pomembne specifike poleg dolžne mobilnosti. Od samega začetka je velik
poudarek na kakovosti izkušnje mobilnosti, dvajset let obstoja pa pomeni tudi dvajset let konstantnega razvoja in dialoga med organizacijami EVS, prostovoljci in nacionalnimi agencijami,
ki upravljajo s programom. Poudaril je, da obstaja potreba po novem, večjem programu, ki bi
ponujal še več priložnosti, ter da bi bilo treba poiskati načine, da bi posamezni udeleženci delili
pridobljeno znanje in izkušnje v svojih lokalnih skupnostih.
Uvodna predstavitev se je zaključila še z delitvijo dveh zgodb prostovoljcev, ki sta bila na prostovoljski izkušnji v Sloveniji, nato pa smo nadaljevali z metodo svetovne kavarne in razpravo
o prednostih medkulturnega učenja in refleksije učnega procesa v času prostovoljske službe.
Gosti praznovanja so se lahko sprehodili tudi po galeriji zgodb prostovoljcev, ki smo jih izbrali
med zgodbami s Facebook strani Volunteers of Europe.

Datum:
10.–14. 10. 2016
Kraj:
Maribor
Država:
Slovenija
Udeležencev:
50 udeležencev iz organizacij,
ki so vključene v mednarodno
prostovoljstvo – EVS in druge
programe – iz vseh partnerskih regij in
držav programa Erasmus+
Organizatorji:
slovenska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi v
akciji, SALTO SEE, v sodelovanju
z nemško, italijansko, špansko
in turško nacionalno agencijo
programa Erasmus+: Mladi v akciji
ter podpornima centroma SALTO
EuroMed in SALTO za Vzhodno Evropo
in Kavkaz
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OPIS:
Gospodarski, socialni in politični izzivi, s katerimi
se danes soočamo v Evropi in sosednjih partnerskih regijah, zahtevajo močnejše spodbujanje in
priznavanje koristi in učinka transnacionalnega
prostovoljstva, kot so spodbujanje evropskega
državljanstva, sodelovanje mladih, aktivno solidarnostno vključevanje in sprejemanje raznolikosti ali medkulturna zavest.
Leta 2016 je evropska prostovoljska služba
praznovala tudi svojo 20. obletnico. V zadnjih
dvajsetih letih je v okviru projektov EVS približno 100.000 mladih prostovoljcev ponudilo svoje delo organizaciji v drugi državi ob podpori
pošiljajočih in gostiteljskih organizacij v različnih
družbenih in kulturnih okoljih. Prav tako se približujemo vmesnemu vrednotenju programa Erasmus+ (2014–2020) in EVS kot pomembnega dela
tega programa, kar je čas za pripravo predlogov
in priporočil ter razvoj perspektiv za prihodnost
EVS.
Na podlagi tega je projekt Evropski prostovoljski forum (angl. European Volunteering Forum)
ponudil priložnost za praznovanje in spodbujanje
učinkov dolgoročnega transnacionalnega prostovoljstva na ljudi, organizacije in skupnosti, za
učenje iz različnih primerov praks na tem področ-

ju, opredelitev trenutnih izzivov in prihodnjih
perspektiv ter spodbujanje mreženja po Evropi in zunaj nje.
Posebni cilji foruma so bili:
• povečati prepoznavnost ustreznosti transnacionalnega prostovoljstva v Evropi in
njenih sosednjih regijah,
• pogovoriti se o glavnih prednostih in
izzivih transnacionalnega prostovoljstva,
• izmenjava izkušenj in primerov dobrih
praks,
• razviti perspektive za prihodnost transnacionalnega prostovoljstva,
• spodbujanje mreženja med udeleženci in
spodbujanje novih partnerstev,
• praznovanje 20. obletnice EVS.

MEDNARODNE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

EUROPEAN
VOLUNTEERING FORUM

NAMEN:
Praznovanje in spodbujanje učinkov dolgoročnega transnacionalnega prostovoljstva
na ljudi, organizacije in skupnosti, priložnost za
učenje iz različnih primerov praks na tem področju, opredelitev trenutnih izzivov in prihodnjih perspektiv ter spodbujanje mreženja po Evropi in zunaj nje.

YOUTH WORK AND
TOLERANCE
Datum:
26. 9. in 17. 11. 2016
Kraj:
Ljubljana
Država:
Slovenija
Organizatorji:
slovenska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi
v akciji (MOVIT), slovenska
nacionalna agencija programa
Erasmus+ (CMEPIUS), Univerza
v Ljubljani in Urad RS za
komuniciranje
Udeleženci:
152
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OPIS:
17. novembra 2016 je bil izveden medsektorski
posvet Ključ do vključenosti, katerega glavni
fokus je bil ukvarjanje z vprašanji in izzivi, s katerimi se posamezniki, organizacije in institucije
na lokalni ravni soočajo na področju aktivnega
prizadevanja za bolj vključujočo družbo.
Namen posveta je bil opredeliti uspešne načine
sodelovanja za izgradnjo bolj vključujoče družbe
med različnimi organizacijami in institucijami na
lokalni ravni ter na podlagi njih oblikovati priporočila za lokalne skupnosti.
Kot primeri dobrih praks so se na medsektorskem posvetu predstavili:
• festival Igraj se z mano v organizaciji
Centra Janeza Levca in Društva za kulturo
inkluzije,
• Živa knjižnica v nacionalnem
koordinatorstvu LEGEBITRE,
• serija delavnic Aktivno za strpnost Urada
Vlade RS za komuniciranje,
• projekt I’m active v organizaciji Ljudske
univerze Nova Gorica,
• odkrivanje kulturne raznolikosti z učenci
in njihovimi starši v organizaciji OŠ Jakoba
Aljaža,
• Gamify Democracy, interaktivna igra
Mohameda Alsauda.

Posveta se je udeležila tudi ministrica za
izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja
Makovec Brenčič, ki je v uvodnem nagovoru poudarila pomen sodelovanja in povezovanja različnih akterjev pri aktivnem prizadevanju za ustvarjanje odprte in vključujoče
družbe. Izpostavila je tudi, da vidi mlade kot
tisto družbeno skupino, ki ima osrednjo vlogo
pri naslavljanju tega izziva. Pri tem pa mladi
ne smejo ostati osamljeni, zato je ključnega
pomena za uspešnost teh prizadevanj povezovanje različnih segmentov družbe – tako
preko aktivne vlogo različnih organizacij kot
tudi ustrezne institucionalne podpore vsem,
ki si prizadevajo za izgradnjo odprte in vključujoče družbe.
Ključno priporočilo, ki so ga oblikovali
udeleženci posveta za lokalne skupnosti,
je, naj se na lokalnih ravneh v obliki medsektorskega posveta povežejo tako lokalni
odločevalci kot tudi vsi ostali akterji, ki si v
lokalnem okolju aktivno prizadevajo za bolj
vključujočo družbo, ter na lokalnem posvetu
skupaj opredelijo potrebe, oblikujejo pobude
in vzpostavijo sinergije, ki bodo prispevale k
bolj celostni obravnavi vprašanja družbenega vključevanja.
NAMEN:
Izvedena je bila raziskava Ključ do vključenosti ali kako aktivno si mladinski sektor prizadeva za bolj vključujočo družbo?

Celotno raziskavo si lahko ogledate tukaj

MEDNARODNE AKTIVNOSTI V SLOVENIJI

NAMEN:
Spodbuditi zavest socialnega vključevanja in aktivnega prizadevanja za bolj vključujočo družbo
v organizacijah, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter spodbuditi več sodelovanja med nevladnim mladinskim sektorjem in izobraževalnim
sektorjem.

STRATEGIC PARTNERSHIP
»YOUTH WORK ON
MUNICIPAL LEVEL«
Datum:
1. 1. 2016 - 30. 6. 2017
Kraj:
Ljubljana
Država:
Slovenija
Organizatorji:
24 nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji,
Partnerstvo Evropske komisije
in Sveta Evrope na področju
mladine, Evropski mladinski
forum ter mreži POYWE in
InterCity Youth

NAMEN:
Namen projekta Europe Goes Local je prenos
dobrih praks, medsebojno učenje in mreženje
akterjev na področju mladinskega dela in podpore mladim z mednarodne na nacionalno in
lokalno raven ter obratno, s ciljem vzpostavitve
ali nadgradnje podpornih aktivnosti na področju
razvoja in izvajanja mladinskega dela na lokalni
ravni.
OPIS:
Projekt Europe Goes Local – Podpora razvoju in
krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v nadaljevanju: EGL) je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij
programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo
Evropske komisije in Sveta Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži
POYWE in InterCity Youth, in se bo izvajal v obdobju 2016–2019.
Projektne aktivnosti potekajo na nacionalni in
mednarodni ravni ter se med sabo prepletajo.
Projekt bo na evropski ravni izveden v treh
fazah. Prva faza projekta je bila izvedena z analizo mladinskega dela (normativnega okvira,
financiranja, podpornih sistemov itd.) na lokalni ravni v državah, ki sodelujejo v strateškem
partnerstvu, in je bila zakrožena z organizacijo
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otvoritvenega dogodka v Ljubljani. Prva faza je bila ključnega pomena za določanje in oblikovanje nadaljnjih
aktivnosti, ki bodo izvedene v drugi in tretji fazi projekta.
Usmerjevalni odbor projekta je po evalvaciji otvoritvene
konference odločil, da bosta druga in tretja faza projekta
namenjena oblikovanju in sprejemu Evropske listine o
lokalnem mladinskem delu.
NACIONALNE AKTIVNOSTI PROJEKTA EGL
Namen nacionalnih aktivnosti projekta EGL je podpora in
razvoj kakovostnega mladinskega dela, krepitev pomena in vrednosti mladinskega dela ter krepitev sistemske
podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni
in nacionalni ravni.
Cilji projekta na nacionalni ravni:
• krepitev oz. izboljšanje kompetenc akterjev mladinskega dela,
• izmenjava dobrih praks in konceptov mladinskega
dela ter sistemske podpore mladinskemu delu in
mladinskim organizacijam na lokalni, nacionalni in
evropski ravni,
• dvig zavedanja o pomenu in vrednosti mladinskega
dela ter podpora prepoznavanju mladinskega dela,

•

•
•

krepitev evropske in mednarodne dimenzije mladinskega dela kot integralnega dela izvajanja mladinskega dela na lokalni ravni,
spodbuditi sodelovanje akterjev mladinskega dela z
deležnikih iz različnih področij in sektorjev,
krepiti razvoj mladinskega dela kot pomembnega
elementa mladinskih politik na lokalni in nacionalni
ravni ter v okviru evropskega sodelovanja na področju mladinske politike v Evropi.

MEDNARODNI DOGODEK:
Med 31. majem in 2. junijem je v Ljubljani potekal otvoritveni dogodek strateškega partnerstva med nacionalnimi
agencijami programa Erasmus+: Mladi v akciji Europe
Goes Local - podpora razvoju in krepitvi mladinskega
dela na lokalni ravni. Dogodek je bil namenjen izmenjavi dobrih praks, spoznavanju različnih realnosti posameznih lokalnih skupnosti, prispevkov raziskovalcev o
pomenu lokalnega mladinskega dela in mreženju med
vsemi deležniki.

RAZVOJNI PROJEKTI

CILJNA SKUPINA:
• predstavniki občin
• predstavniki nacionalnih organizacij za
mlade
• mladinski delavci
• raziskovalci mladinskega sektorja
• predstavniki nacionalnih agencij

STRATEGIC
PARTNERSHIP ON
INCLUSIVE YOUTH WORK
Datum:
1. 1. 2016 - 30. 6. 2017
Organizatorji:
16 nacionalnih agencij
programa Erasmus+: Mladi v
akciji
Udeleženci:
52
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OPIS:
Prvi del strateškega partnerstva je bil namenjen
predvsem raziskavam, katere skupine mladih z
manj priložnostmi so že vključene v program in
katere sploh niso. S tem namenom je bila v nacionalnih okoljih najprej izvedena raziskava, na
podlagi katere smo nato skupaj s partnerji opredelili področja, kjer moramo bolj aktivno delati.
Izkazalo se je, da so najbolj pereča sledeča
vprašanja:
• delo z mladimi z deprivilegiranih območij,
• delo z mladimi osipniki,
• delo z mladimi z zdravstvenimi težavami in
mladi z invalidnostjo.
Na podlagi opredeljenih skupin so se oblikovali
akcijski načrti, kako bomo naslovili te skupine
mladih. MOVIT se je v prvem sklopu odločil za
skupino dela z mladimi z deprivilegiranih območij.

RAZVOJNI PROJEKTI

NAMEN:
Strateško partnerstvo 16 nacionalnih agencij za
vključujoče mladinsko delo je nastalo z namenom usklajevanja različnih aktivnosti nacionalnih agencij, ki se osredotočajo na družbeno
vključevanje in aktivirajo večje število mladih z
manj priložnostmi v programu Erasmus+. Partnerstvo se je začelo v februarju 2016.

PROMOTE YOURSELF
Datum:
5.–9. 11. 2016
Kraj:
Riga
Država:
Latvija
Organizatorji:
latvijska nacionalna agencija
v sodelovanju s slovensko
nacionalno agencijo programa
Erasmus+: Mladi v akciji
Udeleženci:
29

OPIS:
V Latviji, natančneje v Rigi, je potekala tretja faza
projekta Promote yourself, ki je bila namenjena
izmenjavi izkušenj in razširjanju različnih dobrih
praks diseminacije oz. razširjanja rezultatov projektov in pripravi komunikacijskega načrta za
projekt. Na usposabljanju je bil odprt prostor za
izmenjavo izkušenj iz celotnega projekta:
• 1. faze v Sloveniji , kjer so dobili teoretično
znanje o razširjanju in uporabi rezultatov,
• 2. faze, ki je potekala na lokalni ravni, kjer so
teoretično znanje preizkušali, in
• 3. zadnje faze, torej projekta v Latviji, kjer so
znanje delili.
Udeleženci so predstavili izzive, s katerimi so se
srečevali pri uporabi novega znanja, hkrati pa
tudi odkrivali potenciale, ki jih prinese dosledno
načrtovanje ter uporaba in izvajanje načrta. V
vmesni fazi so imeli na voljo tudi podporo trenerjev, ki so jo lahko izkoristili za izboljšanje svojih
komunikacijskih načrtov.
REZULTAT:
Usposabljanje je prineslo udeležencem specifično znanje na temo oblikovanja komunikacijskega načrta, ki je običajno najšibkejši del projekta. V načrtu pa je tudi priprava publikacije, ki
bo vodjem projekta v pomoč pri pripravi načrta za razširjanje in uporabo rezultatov in jih bo
opolnomočila za bolj kakovostno poročanje o
dosežkih in učinkih projektov.
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI V TUJINI

NAMEN:
3. faza dolgoročnega projekta, ki je bil ustvarjen
z namenom, da organizacije prepoznajo potencial razširjanja in uporabe rezultatov svojih projektov.

CHERRY ON THE CAKE
Datum:
21.– 25. 11. 2016
Kraj:
Bar
Država:
Črna Gora
Organizatorji:
podporni center SALTO za
Jugovzhodno Evropo (SEE),
slovenska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi v
akciji
Udeleženci:
20

OPIS:
Cherry on the cake je bil v letu 2016 namenjen
tematiki razširjanja in uporabe rezultatov znotraj mladinskih izmenjav, hkrati pa je še vedno
ohranjal osredotočenost na splošni dvig kakovosti mladinskih izmenjav. Udeleženci so skozi
proces spoznavanja posameznih faz izmenjave
ozaveščali, kdaj je čas za pripravo načrta razširjanja in uporabe rezultatov, kdo so pri tem ključni
deležniki, kakšni so kanali za tovrstno razširjanje
in kdo vse mora biti vključen.
Pri mladinskih izmenjavah se večkrat zgodi, da
rezultate razširjajo zgolj prijavitelji projekta, ne
pa tudi partnerji, zato se je na usposabljanju izpostavilo vse pomembne elemente načrtovanja:
• da morajo mladi skupaj načrtovati, kako
bodo razširjali rezultate,
• na kakšen način je možno razširjati rezultate,
• kdo je odgovoren za razširjanje,
• preko katerih kanalov se razširja rezultate in
• kakšne metode je pri tem potrebno uporabiti.
REZULTAT:
Udeleženci so usposabljanje zapustili s komunikacijskimi načrti za svoje izmenjave in odnesli
veliko uporabnega znanja za naslednje projekte, ki jih bodo izvajali v svojih sredinah. Nastalo
je tudi orodje Canvas za načrtovanje komunikacijskega načrta, ki je lahko dober pripomoček
pri oblikovanju načrtov.
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USPOSABLJANJA,
MEDNARODNE
ORGANIZIRANA
AKTIVNOSTI VVTUJINI
SLOVENIJI

NAMEN:
Namen usposabljanj Cherry on the cake je dvigniti kakovost mladinskih izmenjav.

LET’S COORDINATE
Datum:
9.–14. 5. 2017
Kraj:
Zadar
Država:
Hrvaška
Organizatorji:
hrvaška nacionalna agencija
v sodelovanju s slovensko
nacionalno agencijo MOVIT
Udeleženci:
25
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OPIS:
Mednarodno usposabljanje z naslovom Let’s
coordinate je potekalo v Petrčanah pri Zadru.
Usposabljanje je bilo namenjeno vsem organizacijam, ki imajo srednje ali veliko izkušenj na
področju koordinacije znotraj projektov EVS.
Organizacije so imele priložnost predstaviti svoje pretekle izkušnje, pridobiti dodatna znanja
in kompetence, ki bodo krepile njihovo vlogo v
projektih EVS in prinesle večjo kakovost prihodnjih projektov EVS.

Udeleženka Barbara iz Mladinskega centra
Krško je takole povzela izkušnjo:
»Trening je bil organiziran zelo dobro, saj
smo udeleženci ves čas zelo dobro vedeli, kaj
počnemo, kaj sledi, predvsem pa so trenerji dajali velik poudarek ozaveščanju pridobljenega
znanja. Med udeleženci je vladalo sproščeno,
delovno vzdušje in vsi smo prišli na usposabljanje s podobnimi nameni. Organizacije smo
spoznale, kako pomembno je koordiniranje, ki
je res usmerjeno v podporo udeležencem, konstanten stik s prostovoljcem, še bolj pomembno
pa tudi pošiljajočo organizacijo. Ne smemo pa
seveda pozabiti tudi na umeščanje prostovoljcev v našo organizacijo in našo lokalno sredino. Strinjali smo se, da smo pridobili, kar smo
iskali, in skovali nove naveze ter že pričeli z
načrtovanjem skupnih projektov.«

USPOSABLJANJA,
MEDNARODNE
ORGANIZIRANA
AKTIVNOSTI VVTUJINI
SLOVENIJI

NAMEN:
Glavni cilj aktivnosti je bil razviti zmogljivosti
akreditiranih organizacij za EVS in izboljšati kakovost koordinacije projektov EVS.

YOUTH WORKERS AS
AGENTS FOR CHANGE
Datum:
23.–28. 9. 2016
Kraj:
Piispala
Država:
Finska
Organizatorji:
finska nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi
v akciji v sodelovanju s
slovensko nacionalno agencijo
Udeleženci:
25

26

OPIS:
Usposabljanje Youth workers as agents for
change je potekalo v malem finskem mestu Piispala. Obravnavalo je temo vzpostavljanja miru in
vloge mladinskih delavcev kot prinašalcev sprememb. Cilj usposabljanja je bil, da bi mladinskim
delavcem zagotovili znanje, da bi skupaj z mladimi ustvarili prostor za sodelovanje, dialog in
družbene spremembe.
Na metodološki pristop so močno vplivale teorije in prakse Paola Freireja in Mahatme Gandhija,
program pa je bil usmerjen v samoreflektivne in
akcijsko usmerjene pristope k spremembam in
dialogu. S programom so se trenerji osredotočili
na dejanske spretnosti za spodbujanje dialoga
in miru znotraj aktivnosti, ki jih delajo z mladimi.
Udeleženci so tako odnesli nekaj zelo zanimivih
metod, ki jih lahko uporabljajo pri delu z mladimi.
REZULTATI:
Oblikovan je bil modul za mlade na temo vključevanja in grajenja miru ter krepitve medkulturnih kompetenc pri mladih.

MEDNARODNE AKTIVNOSTI V TUJINI

NAMEN:
Izobraziti mladinske delavce, da postanejo prinašalci sprememb v družbi.

BRIDGES FOR TRAINERS
Datum:
28. 11. – 1. 12. 2016
Kraj:
Dunaj
Država:
Avstrija
Organizatorji:
avstrijska nacionalna
agencija, SALTO Training and
Cooperation (T&C)
Udeleženci:
188

OPIS:
Med 28. 11. in 2. 12. 2016 se je na Dunaju v Avstriji odvijala mednarodna konferenca Bridges for
Trainers, katere se je udeležila delegacija petih
slovenskih udeležencev. Gre za konferenco, ki
jo vsaki dve leti organizira skupina nacionalnih
agencij Erasmus+: Mladi v akciji in podporni center SALTO T&C v sodelovanju z izkušenimi trenerji in drugimi deležniki, ki so povezani z Evropsko strategijo usposabljanj na področju mladine.
Konference se je udeležilo 128 udeležencev
– trenerjev na mednarodnem področju, predstavnikov nacionalnih agencij, podpornega centra SALTO T&C in Sveta Evrope, ki so prišli iz 33
evropskih držav. Osrednja tema dogodka je bila
sedma kompetenca znotraj omenjene strategije, in sicer politična dimenzija trenerskega dela
na mednarodnem področju.
Dogodek je vključeval nabor zanimivih predavanj
in delavnic, udeleženci pa so imeli tudi možnost
predstaviti svoje delo v obliki delavnic ali predstavitev v manjših skupinah, pri čemer so imeli
udeleženci prosto izbiro, česa se bodo udeležili.
Teme so bile zanimive in pestre, mogoče je bilo
spoznati precej novih pristopov, metodologij in
projektov, ki jih izvajajo drugi trenerji, obenem
pa je konferenca nudila možnost za mreženje,
spoznavanje in morebitno skupno načrtovanje
projektov v prihodnosti.
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI V TUJINI

NAMEN:
Omogočiti prostor za srečanje trenerjev v mladinskem delu, seznanjanje z novostmi v evropskem prostoru in pri razvoju trenerstva v evropskem prostoru.

EUROPEERS
Datum:
12.–16. 11. 2016
Kraj:
Bonn
Država:
Nemčija
Organizatorji:
nemška nacionalna agencija
programa Erasmus+: Mladi
v akciji v sodelovanju z
6 ostalimi nacionalnimi
agencijami
Udeleženci:
84

OPIS:
Vzpostaviti prvi stik z mladimi in jih navdušiti za
projekte, ki zahtevajo nekaj več proaktivnosti, je
pogosto izziv, saj je čedalje bolj vse na dosegu
nekaj klikov na računalniku ali telefonu. Za
sodelovanje v projektih mednarodne mobilnosti
je proaktivnost nujno potrebna – v smislu časa
same aktivnosti in priprav, koordinacije, razmisleka, zakaj bi se za ta projekt sploh odločili,
ocene stroškov – nenazadnje gre za življenjsko odločitev, ki pogosto bistveno spremeni
življenja mladih. Pri projektih v okviru programa
Erasmus+: Mladi v akciji gre tudi za vključenost
in zavezanost svojemu projektu ter prepoznavanje, kaj posamezne faze prinesejo mladim
kot udeležencem. Tako so tudi informacije o
programih mobilnosti razmeroma kompleksne,
z njimi pa najtežje dosežemo ravno tiste mlade,
ki so jim ti programi v prvi vrsti namenjeni –
mlade z manj priložnostmi, tiste, ki niso vključeni
v sisteme izobraževanja ali zaposlovanja in ki
sicer ne bi izkusili mednarodne mobilnosti.
Kot učinkovita metoda se je izkazalo medvrstniško informiranje, kjer mladi od vrstnikov izvedo o konkretni izkušnji. Tako mladi spoznajo, da
je to realna možnost tudi zanje in ne oddaljen
program Evropske komisije. Informacije so jim
predane iz prve roke, na način in v jeziku, ki jim
je blizu in razumljiv. Zato je nemška nacionalna
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agencija zasnovala projekt EuroPeers.
Ideja projekta je, da nekdanji udeleženci
projektov mednarodne mobilnosti oblikujejo lastne aktivnosti in projekte, preko
katerih drugim mladim predajo svojo izkušnjo in jim pokažejo, da lahko tudi oni
sami doživijo podobno, postanejo bolj samostojni, ugotovijo, kaj želijo početi v življenju, ter pridobijo znanja in samozavest
za uresničitev svojih ciljev.

MEDNARODNE AKTIVNOSTI V TUJINI

NAMEN:
EuroPeers so mladi, ki so sodelovali v projektih
Mladi v akciji ali Erasmus+: Mladi v akciji. Delijo
svoje izkušnje in informirajo mlade o možnostih
za mobilnost v Evropi. To lahko počnejo na različne načine in v okviru različnih dogodkov. Vsi
EuroPeers izvajajo aktivnosti prostovoljno.

1.
Splošna analiza in spremljanje programa
E+: MVA,
katere namen je sistematično zbiranje podatkov iz projektov o učinkih, dostopnosti,
profilih akterjev, upravljanju projektov, izvajanju programa itd. z namenom prispevati k
izboljšanju uporabe in izvajanja programa.
2.
Analiza dolgoročnih učinkov sodelovanja
v programu E+: MVA na participacijo,
katere namen je raziskati kratkoročne in
dolgoročne učinke sodelovanja v programu na udeležence, vodje projektov,
organizacije in lokalno okolje s poudarkom
na aktivnem/demokratičnem državljanstvu
in participaciji v družbi.
V vseevropsko raziskovalno mrežo RAY se je Movit vključil leta 2015 in se s tem zavezal k sodelovanju do leta
2020. Namen mreže je raziskovanje učinkov programa
Erasmus+: Mladi v akciji. Raziskovalna mreža RAY beleži,
meri in tolmači učinke aktivnosti programa na mlade
udeležence, mladinske delavce in družbo na splošno,
saj so tovrstni rezultati zelo uporabni pri nadaljnjem razvoju mladinskega dela, oblikovanju mladinske politike
in nadaljnjih raziskavah na področju mladine. V okviru
mreže smo se vključili v tri raziskovalne projekte:

32

3.
Analiza razvoja kompetenc mladinskih
delavcev in zmogljivosti mladinskih organizacij v programu E+: MVA,
katere namen je raziskati pristope, metode,
procese in rezultate usposabljanj v okviru
E+: MVA, tako v okviru aktivnosti usposabljanja in mreženja upravičencev kot tudi v
okviru usposabljanj, ki jih organizirajo nacionalne agencije. To naj bi pripomoglo k
boljšemu razumevanju sistemskih učinkov
ter izboljšanju kakovosti in strateškega
načrtovanja tovrstnih aktivnosti v okviru E+:
MVA.

V letu 2016 smo izvajali različne
raziskovalne aktivnosti, kot so
spletne ankete in intervjuji, rezultate pa beležili v delna poročila.
Ker gre za dolgoročne raziskovalne
projekte, bomo poročila objavili šele ob koncu raziskovalnega
obdobja. Vmesne izsledke pa si
lahko ogledate na naši spletni
strani http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/ucinki-programa/
raziskave-ucinkov-programa/.

2
Avstrija

stevilo aktivnosti
V letu 2016 smo
udeležence poslali na
56 usposabljanj v 25
različnih držav.

2

3
Danska

2

5

1
Latvija

1
Grčija

2
Luxembourg

3
Madžarska

Malta

2

Nizozemska

Romunija

Črna Gora

Francija

1

2

Češka

Finska
2

3

1

1

Litva

1

Norveška
1

3
Poljska

Portugalska

8

Slovenija

Srbija

1
Španija

Turčija

usposabljanja

udelezenci

235

103

Podprli smo 103
udeležence od 235
prijavljenih.

34

Bulgarija

Dublin

Nemčija

Pošiljajoče aktivnosti organizirajo sorodne nacionalne agencije iz vse Evrope. MOVIT se trudi, da v okviru finančnih zmožnosti podpira čim
večje število aktivnosti, vezanih na teme, ki so
usklajene s prioritetami, ki jih MOVIT zasleduje. V letu 2016 smo največ pozornosti namenili
EVS-u, socialnemu vključevanju, mladinskim
izmenjavam, krepitvi kompetenc mladinskih
delavcev, krepitvi učnih kompetenc, koraku v
program in transnacionalnim mladinskim pobudam.

1

Belgija

4

POŠILJAJOČE
AKTIVNOSTI

1

podprti udeleženci
prijavljeni udeleženci

Strategija mladinske mobilnosti

2

NEET

1

Antidiskriminacija

1

Neformalno učenje

4

Zaprte ustanove

1

Novinci v mladinskih izmenjavah

1

Komunikacija

2

Gibalno ovirani

1

Medsektorsko sodelovanje

1

Podpora učenju

1

DEOR

2

Projektno vodenje

1

Digitalno mladinsko delo

3

Mladinske izmenjave

5

Europeers

1

Mladinska politika

4

EVS

5

Trenersko delo

3

Formalna in neformalna izobrazba

1

Socialno vključevanje

7

Enakost spolov

1

Sovražni govor

1

Učinek mladinskega dela

3

Učni učinki

1

Migranti

1

Mladi z manj priložnostmi

1

Mobilnost mladinskih delavcev

1

skupaj 56

POŠILJAJOČE AKTIVNOSTI

3

MOVIT izvaja naloge nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU) na področju mladine od
maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program Mladi za Evropo III., ki se je nadaljeval s programom
Mladina (2000–2006), programom Mladi v akciji (2007–2013) ter Erasmus+: Mladi v akciji (2014–
2020), leta 2018 pa je v dobil upravljanje tudi novi program Evropska solidarnostna enota.
V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča pridobitev
podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti za
splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa tiste, ki s svojo obliko in
vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine. Program Evropska
solidarnostna enota je ta področja razširil še na druga področja in akterje, kot so organizacije,
institucije in podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti z namenom krepitve družbene kohezije,
solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi.
Poleg vloge nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost Eurodesk-a, brezplačnega infoservisa
Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi
tistim, ki se pri svojem vsak-danjem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem,
učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. Po pomoč pri iskanju informacij se lahko
tako vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali katerega izmed regionalnih Eurodesk partnerjev.
Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe Resource Centre, ki z
organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi drugimi ukrepi, orodji in viri spodbuja
in podpira sodelovanje s partnerji iz držav Zahodnega Balkana v okviru programov Erasmus+:
Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V sodelovanju s pomembnimi akterji in ob pomoči
bazena trenerjev, akrediterjev in regionalnih kontaktnih točk programa prispeva tudi k razvoju
mladinskega dela in mladinske politike v regiji.
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